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چهارمين انتخابات مجلس عراق در دوره جديد سياسي 
اين کشور حدود پنج ماه قبل و در تاريخ 12 مي  برگزار 
ش��د و از همان موقع هم معلوم بود که سه فرايند مهم 
سياسي از تش��کيل مجلس جديد و تعيين رئيس آن، 
انتخ��اب رئيس جمهور جديد ع��راق با دو س��وم آراي 
نماين��دگان جديد و تعيي��ن نخس��ت وزير آينده مثل 
دفعات گذش��ته چندان آس��ان نخواهد بود. تش��کيل 
ائتالف هاي جديد قبل از انتخابات چنين چشم اندازي از 
دشواري هاي سياسي را نشان مي داد و کمترين ميزان 
مشارکت مردم در انتخابات از زمان سقوط رژيم صدام 
حسين مؤيد چنين چيزي بود. به واسطه اين چشم انداز 
بود که رفت و آمدهاي سياسي و تشکيل ائتالف هاي گاه 
نيم بند کار سه فرايند سياسي را به کندي پيش برد تا اين 
اعتراضات مردمي به وضعيت معيشت خود به خصوص 
اعتراضات ش��هر بصره و دخالت عوامل نفوذ حساسيت 
کار را تا آنجا پيش برد که نخبگان سياسي را مجبور به 
تالشي مضاعف براي به سرانجام رساندن فرايند سه گانه 
کرد. نتيجه اين تالش مضاعف تعيين رياست پارلمان، 
انتخ��اب رئيس جمهور از س��وي نماين��دگان و تعيين 
نخست وزير جديد  طي يک ماه کمتر از آشوب بصره شد. 
به اين ترتيب، ماراتن پنج ماه از تعيين سه پست اصلي 
عراق به سرانجام رسيده و حاال بر اين اساس مي توان از 
بازندگان و برندگان بازي سياست در عراق گفت که تنها 
محدود به شرايط داخلي اين کشور نمي شود بلکه مربوط 

به وضعيت منطقه اي هم مي شود. 
   طمع ورزي خارجي

اين گمانه ماه ها قبل از برگ��زاري انتخابات در ماه مي  
مطرح بود که عوامل خارج��ي برنامه خاصي براي اين 
انتخابات و شاکله جديد سياس��ي عراق دارند و گاهي 
اخبار و هشدارهايي در اين زمينه داده مي شد. تارنماي 
العالم حدود يک ماه و نيم قب��ل از برگزاري انتخابات 
خبر از گزارشي داد که در فضاي مجازي عراق به شدت 
دست به دست مي گردد که در آن گزارش و به صورت 
مبسوط از تشکيل اتاق فکر براي دخالت در انتخابات 
عراق با سرمايه 100 ميليون دالري گفته شده بود. بنا 
بر آن گزارش، مديريت اين اتاق فکر با ثامر الس��بهان، 
سفير اخراجي آل سعود در عراق بود و افسران اطالعاتي 
خود را در ش��هرهاي بغداد، اربيل، امان و دوبي به کار 
مي گرفت تا روند انتخابات و تش��کيل ائتالف ها را زير 
نظر داشته باشند و طي تماس با برخي از شخصيت هاي 
سياسي عراق سعي کنند توجه آنها را به سمت آل سعود 
جذب کنند. اين جدا از بذل و بخشش مبالغ هنگفتي 
پول به رسانه هاي محلي بود که طبق آن گزارش  براي 
تأثير گذاشتن بر افکار عمومي مردم در پيش از انتخابات 
خرج مي شد. انتشار آن گزارش در حال و هواي قبل از 

انتخابات نگاه ها را متوجه س��فر مقتدي صدر به جده 
عربستان در آگوست سال گذش��ته کرد و اين تصور را 
به وجود آورد که س��عودي ها حساب خاصي روي اين 
شخصيت برجسته عراقي و جريان سياسي مربوط به او 
باز کرده اند. اين تصور چندان بي جا نبود چنانکه استفاده 
تبليغات��ي الس��بهان و خميس الخنج��ر، رهبر حزب 
المش��روع العربي في العراق، از پيام توييتري مقتدي 
صدر بعد از انتخابات نشان مهر تأييدي بر آن گزارش 
بود و نشان داد که السبهان با وجود اخراج از عراق باز از 
عوامل خود در داخل عراق براي دخالت در فرايندهاي 
سه گانه عراق استفاده مي کند. پاسخ صدر به السبهان و 
عامل عراقي اش قاطع بود اما چه السبهان و چه عواملش 
در داخل عراق کوتاه نيامدند تا اينکه با تبليغ بر ائتالف 
س��ه گانه از صدر، حيدر العبادي و اياد العالوي چنين 
وانمود ش��ود که صدر و ائتالف الس��ائرون او به عنوان 
برنده انتخابات در سمت مورد حمايت سعودي هاست. 
آشوب بصره در جمعه ش��ب هفتم سپتامبر و حمله به 
کنسولگري ايران نقطه پاياني بر اين تبليغات بود چون 
مقتدي صدر در موضع انتق��ادي از العبادي با ائتالف 
الفتح به رهبري هادي العامري همراهي کرد که نتيجه 
آن رسيدن عادل المهدي به پست نخست وزيري عراق 
است. اين نتيجه به معناي باخت سنگين آل سعود در 
عراق است که کارش را با هزينه هنگفت 100 ميليون 
دالري شروع کرد و حاال فقط مي تواند نظاره گر پيام هاي 
تبريک به فرد نزديک به محور مقاومت در عراق باشد. 

   رقابت کردي
رفت و آمدهاي سياس��ي ب��راي تعيين ف��ردي به مقام 
نخس��ت وزيري محور تحرک سياس��ي در بغداد بود اما 
قضيه در مورد پست رياس��ت جمهوري شباهتي به اين 
فرايند نداشت. بنا بر تقسيم سه مقام رياست جمهوري، 
رياست مجلس و نخست وزيري بين سه طايفه کرد، سني 

و شيعه شکي نبود که رياست جمهوري آينده عراق فردي 
از ميان شخصيت هاي مطرح کرد باشد اما اين بار اتفاقي 
افتاد که جريان تعيين فردي به اين مق��ام را تغيير داد. 
در واقع، دو حزب اصلي کرد به نام هاي حزب دموکرات 
کردس��تان عراق و اتحاديه ميهني کردستان تا پيش از 
اين توافقي بين خود داشتند که رياست اقليم کردستان 
عراق با حزب دموکرات و مقام رياست جمهوري هم سهم 
اتحاديه ميهني باشد. اين توافق تا کنون حفظ شده بود 
و به اين جهت بود که جالل طالباني، رهبر اتحاد ميهني 
کردستان، 9 سال و بعد از مرگ او، فؤاد معصوم از همين 
حزب چهار س��ال رياس��ت جمهوري عراق را در دست 
داشتند. بنابراين انتظار مي رفت که تعيين رئيس جمهور 
مثل قبل چندان مشکلي نباشد و نامزد مورد نظر اتحاديه 
ميهني به اين مقام برسد اما مسعود بارزاني، رهبر حزب 
دموکرات، بر خالف گذش��ته قصد به رياست جمهوري 
رساندن فؤاد حسين را داش��ت که در 13 سال گذشته 
رئيس دفترش در نهاد رياست اقليم کردستان بوده است. 
اين اقدام بارزاني نه تنها بر خ��الف عرف يک دهه و نيم 
قبل بود بلکه در نظر گرفتن فؤاد حسين چندان همخوان 
با مبناي حزب تحت رهبري او نبود چراکه اين شخص 
تنها سابقه عضويت در حزب اتحاديه ميهني داشته و بعد 
از جدا ش��دن از آن وارد هيچ حزبي نشده است. با وجود 
اين، حمايت قاطع فؤاد حسين از رفراندوم جدايي اقليم 
از عراق و نتيجه آن عامل اصلي حمايت بارزاني از او بود و 
مي توان گفت که بارزاني به اين وسيله قصد داشت کسي 
را به مقام رياست جمهوري برساند که در مسئله جدايي 
اقليم به طور کامل با او هم نظر باشد. بارزاني آنقدر در اين 
کار جدي و البته اميدوار بود که برادرزاده خود، نيچروان 
بارزاني را در صدر هيئتي ع��ازم بغداد کرد و حتي گفته 
مي شود که وعده و وعيد رياست اقليم را به برهم صالح، 
نامزد اتحاديه ميهني براي پست رياست جمهوري هم 
داده ب��ود. رأي قاطع مجلس عراق ب��ه برهم صالح تمام 
نقشه بارزاني را نقش بر آب کرد و نشان داد که نمايندگان 
مجلس عراق خط مشي او در مورد جدايي اقليم را تحمل 
نمي کنند و برهم صالح را انتخاب مي کنند که از اول نظر 

خوشي به موضوع رفراندوم و جدايي اقليم نداشت. 
   پيروزي محور مقاومت

حيدر العبادي ه��ر چند که عضو حزب الدعوه اس��ت 
اما با فهرس��ت موازي اين حزب به نام ائتالف نصر وارد 
مبارزات انتخاباتي مجلس ش��د و با فهرس��ت رسمي 
الدعوه به نام ائتالف دولت قان��ون رقابت کرد. در واقع، 
العبادي سعي کرد به اين وسيله راه خود را از فهرست 
رس��مي الدعوه و رهبران آن جدا کند تا با جلب توجه 
ديگر ائتالف ها، پست نخست وزيري را براي چهار سال 
بعد هم داشته باشد. شايد او در ابتداي کار موفق شده 

بود و نام او در گمانه زني ها بيش��تر از ديگر نام ها گفته 
مي شد اما سه عامل از دخالت هاي مک کورک، معاون 
وزير خارجه امريکا، در عراق و آشوب بصره باعث شد تا 
العبادي س��ه هفته قبل و به طور ضمني انصراف خود 
از پست نخس��ت وزيري را اعالم کند. ش��کي نبود که 
دخالت هاي کورک در امور داخلي عراق مورد پس��ند 
جريان هاي سياسي اين کشور نيست اما العبادي براي 
جلب توجه او تا آنجا پيش رفت که حاضر به حمايت از 
تحريم هاي امريکا عليه ايران شد. اين يک اشتباه حساس 
و استراتژيک از سوي او بود به نحوي که مشرق ريسان 
دو ماه قبل و در روزنامه القدس العربي چاپ لندن از اين 
اقدام العبادي تعبير به خودکشي سياسي کرد چراکه 
به نظر او با اين کار باعث ريزش شديد در ائتالف النصر 
شده و در مقابل، به دو ائتالف الفتح به رهبري العامري و 
دولت قانون به رهبري نوري المالکي اين امکان را داده تا 

فراکسيون قدرتمندي را در پارلمان تشکيل بدهند. 
اين اتفاق افتاد و دو ائت��الف الفتح و دولت قانون بعد از 
آن اشتباه استراتژيک العبادي هسته فراکسيوني به نام 
البنا را پايه گذاري کردند و توانس��تند در نهايت عادل 
عبدالمهدي را به نخست وزيري عراق برسانند. مديريت 
ضعيف العبادي در برابر اعتراضات عمومي به حدي بود 
که زمينه دخالت عوامل تروريستي در اين اعتراضات را 
فراهم کرد و نتيجه آن حمله به کنس��ولگري ايران در 
بصره بود. اين ضعف چيزي نبود که مقتدي صدر بتواند 
آن را تحمل کند و بعد از آن ب��ود که صدر راهش را به 
طور کامل از العبادي دور کرد و با ائتالف فتح و هادي 
العامري همراه شد. در هر صورت، نتيجه اين فرايند با 
رسيدن عادل عبدالمهدي به مقام نخست وزيري تمام 
شده که از ابتداي کار مورد حمايت فراکسيون البنا بود 
و مي توان گفت که محور مقاومت عراق در يک جريان 
پيچيده سياسي توانس��ت فرد مورد نظر خود را به اين 
مقام برساند. در اين ميان، بازندگان اين عرصه کساني 
بودند که از اول دل به حمايت سعودي ها بسته بودند يا 
مثل العبادي گمان کرده  بودند که با نشان دادن کارت 
سبز به نماينده ويژه امريکا مي توانند تضميني براي مقام 
خود به دست بياورند. در برابر اين دسته، عبدالمهدي 
به عنوان برنده بازي سياست وفادار به محور مقاومت، 
معتقد به تعميق روابط با ايران، طرفدار حل مشکالت 
حکومت مرکزي با اقليم کردس��تان و اص��الح اداري 
و اقتصادي کش��ور اس��ت که مي خواهد اي��ن کار را با 
اصالحات ريشه اي در کابينه و ادغام برخي وزارتخانه ها 
مثل نفت و برق در يکديگر انجام دهد. اين مشخصات 
بوده که باعث شده فراکسيون اکثريت مجلس او را برهم 
صالح معرفي کند و رئيس جمهور جديد هم بي معطلي 

حکم تشکيل کابينه را طي 30 روز آينده به او بدهد. 

اياالت متحده امريکا مهم ترين 
سجادمراديکالرده

دورنما
کش��ور فرامنطقه اي است که 
در منطق��ه خليج ف��ارس از 
حضور نظامي برخوردار است. کشورهاي اين منطقه به ويژه 
پس از خروج نظامي انگلس��تان از اين منطقه در اوايل دهه 
1970 ميالدي و به وجود آمدن نوعي خأل امنيتي متعاقب 
آن، امنيت خود را به حضور اياالت متحده گره زدند. از طرف 
ديگر واش��نگتن نيز براي تضمين جريان ام��ن انرژي از اين 
منطقه به بازارهاي جهاني که بر طبق برآوردهاي کارشناسان 
بيش از 800 ميليارد بشکه ذخاير نفتي را در خود جاي داده 
اس��ت و نيز ايفاي نقش بازدارندگي در مقابل افزايش قدرت 
رقبا در همين مسير حرکت کرده است. به گونه اي که  طي 
سال ها به وس��يله افزايش انعقاد قراردادهاي امنيتي با اين 
کش��ورها تعداد زيادي از نيروه��اي نظامي اين کش��ور در 
پايگاه هاي نظامي بحرين، عربستان سعودي، قطر، کويت و... 
مستقر هس��تند. امريکا براي تعميق اين حضور و نيز تحقق 
آنچه در راهبرد نظامي بين المللي اين کش��ور تحت عنوان 
ايفاي نقش رهبري جهاني مطرح اس��ت، ني��از به ابزارهاي 
نظامي دارد ک��ه يکي از مهم ترين آنه��ا را نيروهايي دريايي 
تش��کيل مي دهند. اين نيرو در راهبرد کالن امنيتي اياالت 
متحده از اهميت فراواني برخوردار است و اين کشور در کنار 
حضور زميني و هوايي در اين کشورها از بنادر آنها براي حضور 

نظامي دريايي نيز استفاده مي کند. 
از مهم تري��ن قراردادهاي نظامي که بين کش��ورهاي عربي 
منطقه با امريکا منعقد شده اس��ت، پيمان نظامي با بحرين 
اس��ت که بر طبق آن اين کش��ور پايگاه نظامي الجفير را در 
سال 1971 به واشنگتن اعطا کرد. به عالوه نيروهاي واکنش 

سريع امريکا در اين کشور دو پايگاه نظامي ديگر به نام هاي 
الهمله و المحرق را نيز در اختيار دارند و اين کش��ور ميزبان 
مرکز فرماندهي نيروهاي مرکزي و ناوگان پنجم واشنگتن نيز 
مي باشد. کشور ديگري که بنادر خود را در اختيار نيروهاي 
نظامي امريکايي قرار داده است امارات متحده عربي است. در 
اين کشور به طور خاص مي توان به بندر جبل علي در دوبي 
اشاره کرد که طي چندين سال گذشته از جمله مناطق آزاد 
به حساب مي آيد و نيروهاي امريکايي نيز به صورت مستمر و 
قوي در آن حضور دارند. براي مثال مي توان به ناو هواپيمابر 
جان اف کندي اشاره کرد که به عنوان يکي از دو کشتي مهم 
نيروي درياي��ي اياالت متحده در اي��ن منطقه عمليات هاي 
مربوط به س��وختگيري و نيز خدمات تعميرات��ي را در اين 
پايگاه  دريافت مي کرده اس��ت. بر اس��اس آمارها به صورت 
س��االنه حدود 4هزار دريانورد امريکايي در بندر جبل علي 
تردد مي کنند. همچنين اين بندر به همراه بندر رشيد مراکز 
اصلي انتقال کاالهاي نظامي امريکا به اين منطقه به حساب 
مي آيند. بندر زايد ابوظبي در کنار بندر فجيره که آب هاي آن 
از عمق زيادي برخوردار اس��ت نيز بنادر ديگري هستند که 
نيروي دريايي امريکا در خليج فارس از آن استفاده مي کند. 

چنانک��ه اين ني��روي درياي��ي از نيروه��اي راهب��ردي در 
سياس��ت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي امريکا اس��ت و در 
بس��ياري از عمليات ها از جمله در جري��ان تحوالت بيداري 
عربي به عنوان نيرويي بازدارنده مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. همچنين بعد از استفاده پررنگ نيروي دريايي از بنادر 
امارات در جريان عمليات سقوط صدام و اقدامات پس از آن، 
جرج بوش رئيس جمهور وقت اين کشور در سال 2006 گفت 
که امارات شريک اصلي نيروي دريايي ما در منطقه اي بحراني 
به شمار مي رود و خدمات اميرنشين دوبي به ناوگان امريکا 
بيشتر از هر کشور ديگري در جهان است. به عالوه بايد توجه 
داشت که طي سال هاي گذشته کشورهاي اين منطقه نظير 
امارات متحده، قطر، کويت و بحرين از مهم ترين خريداران 

تسليحات امريکايي بوده اند و امريکا نيز براي گشت زني در 
خليج فارس تمام��ي رزم ناوهاي خود در اي��ن منطقه را به 
رادارهاي هشداردهنده مجهز کرده اس��ت که ارتقاي توان 

دفاعي آنها را در پي داشته است. 
در طرف ديگر اين ماجرا نيز قدرت نظامي ايران در اين منطقه 
قرار دارد. موفقيت ه��اي ايران طي س��ال هاي اخير در حوزه 
نيروهاي دريايي به ويژه در رابطه با حض��ور مؤثر در آب هاي 
فراسرزميني و نيز پيش��رفت در زمينه تسليحات چشمگير 
ارزيابي مي شود. به ويژه اينکه مراکز مطالعاتي در امريکا پس از 
خروج امريکا از برجام و تهديد وي مبني بر بازگشت تحريم ها 
و قطع صادرات نفت ايران در بازارهاي جهاني، به توانايي هاي 
پيشرفته ايران براي کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز پرداخته 
و چالش هاي نامتقارني که ايران مي تواند به وسيله شناورهاي 
تن��درو عمليات هاي مين ري��زي دريايي و نيز موش��ک هاي 
ضدکشتي ساحل به دريا ايجاد کند را مورد اشاره قرار دادند. بر 
مبناي همين موضوع، امريکا طي سال هاي اخير در اغلب مواقع 
دو ناو هواپيمابر را که به نوعي کالس نيروي دريايي اين کشور 
محسوب مي شوند در مأموريت خليج فارس نگه داشته است. 
به رغم اين مشاهده مي شود که طي ماه هاي اخير امريکا به 
صورت نامحسوس تصميم به کاهش نيروهاي دريايي خويش 
در خليج فارس گرفته اس��ت. در اين چارچوب به رغم اينکه 
از سوي مقامات نظامي امريکا دليل خاصي براي اين کاهش 
حضور در خليج فارس اعالم نشده است اما بر مبناي عملکرد 
اين نيرو مي توان مواردي را مورد توجه قرار داد. نخس��تين 
موضوع به مسائل داخلي اين کش��ور برمي گردد که کاهش 
بودجه دفاعي اين کش��ور و تالش براي آنچ��ه صرفه جويي 
هزينه ها ناميده مي ش��ود، در رأس آن ق��رار دارد. بر همين 
مبناست که سخنگوي وزارت دفاع 
امريکا چندي پيش اعالم کرد که 
گسيل ناو هواپيمابر هري ترومن به 

خليج فارس فعاًل منتفي است. 
در س��طح منطقه اي ني��ز موضوع 
نخس��ت مربوط به ايران اس��ت. 
اقتدار دريايي ايران در قالب حضور 
همه جانب��ه در پايگاه هاي دريايي 
خليج فارس که طي سال هاي اخير 
در شکل دستگيري ملوانان دريايي 
امري��کا و همچني��ن حساس��يت 
نس��بت به ورود نيروهاي خارجي 
به آب ه��اي س��رزميني کش��ور 
باعث کاه��ش تح��رکات درياي 
تحريک آميز واشنگتن شده است. 
در طرف ديگر دونالد ترامپ رئيس جمهور امريکا مدتي پيش 
مدعي شد که رفتار ايران در منطقه پس از خروج واشنگتن 
از برجام دچار تغيير شده است. در ادامه اشاره رئيس جمهور 
و مقامات نظامي ايران مبني ب��ر جلوگيري از صادرات نفتي 
س��اير کش��ورها در صورت قطع صادرات نفتي ايران که به 
ص��ورت تلويحي از تهديد به بس��تن تنگه راهب��ردي هرمز 
حکايت داش��ت، موجبات اتخاذ اين راهب��رد را فراهم کرده 
است. به عبارتي برآوردهاي اياالت متحده نشان مي دهد که 
اين کش��ور در بازه زماني کوتاه مدت برخورد نظامي با ايران 
را پيش بيني نمي کند. در درجه بعدي به نظر مي رسد که با 
آرامش تب و تاب ناشي از تحوالت چند سال اخير خاورميانه و 
کاستن از حجم تحوالت در کشورهايي نظير بحرين نيروهاي 
امريکايي از حالت ايجاد توازن در حمايت از دولت هاي عربي 

اين منطقه خارج شده اند. 
در درجه بعدي نيز بايد گفت که در راهبرد دفاع ملي امريکا 
که از سوي جيم ماتيس وزير دفاع اين کشور اعالم شد، جنگ 
عليه تروريس��م جاي خود را به رقابت با کشورهاي روسيه و 
چين داده است. اين مسئله ريش��ه در راهبرد چرخ به سوي 
شرق آسيا در سياست خارجي امريکا دارد که هدف اصلي آن 
ترغيب بيشتر متحدين به مسئوليت پذيري بيشتر و نيز کاهش 
نقش اين کشور در خاورميانه با تأکيد بر خليج فارس مي باشد. 
چشم انداز رويکرد سوداگرايانه ترامپ در کنار مشکالت اخير 
اين کشور با چين در اين منطقه و نيز ظهور جهاني چين در 
بلندمدت واش��نگتن را بيش از پيش به اين مس��ئله ترغيب 
مي کند تا مسئوليت خود را در برخي نقاط همچون خاورميانه 
کاهش داده و در نقاطي مثل شرق آسيا مسئوليت بيشتري 
تقبل کند. به عبارتي راهبرد نوين امريکا که منجر به کاستن از 
تعداد نيروهاي دريايي اين کشور در خاورميانه شده است، ناظر 
بر چالش هاي آينده قدرت هاي چين و روسيه براي واشنگتن 
است که اين کشور را به خويش��تنداري در استفاده از قدرت 

عريان در شرايط کنوني وا مي دارد. 

عبدالمه�دي به عن�وان برن�ده بازي 
سياس�ت وفادار ب�ه مح�ور مقاومت، 
معتقد به تعميق روابط با ايران، طرفدار 
حل مشکالت حکومت مرکزي با اقليم 
کردس�تان و اصالح اداري و اقتصادي 
کشور است که مي خواهد اين کار را با 
اصالحات ريش�ه اي در کابينه و ادغام 
برخي وزارتخانه ها مثل نفت و برق در 

يکديگر انجام دهد

|6| روزنامه جوان |  شماره 5484  1440 مح��رم   26  |  1397 مه��ر   14  ش��نبه 

88498444س��رويس بين الملل

امريکا– عربستان بازندگان سه گانه قدرت در عراق

با رسيدن عادل عبدالمهدي به مقام 
نخست وزيري که از ابتداي کار مورد 
حمايت فراکسيون البنا بود، مي توان 
گفت که محور مقاومت عراق در يک 
جريان پيچيده سياسي توانست فرد 
مورد نظر خود را به اين مقام برساند. 
در اين مي�ان، بازن�دگان اين عرصه 
کساني بودند که از اول دل به حمايت 
سعودي ها بسته بودند يا مثل العبادي 
گمان کرده  بودند که با نش�ان دادن 
کارت س�بز به نماينده وي�ژه امريکا 
مي توانند تضميني براي مقام خود به 

دست بياورند

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
رویکرد

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
روزنامه سياسي، اجتماعيتلفني آگهي مي پذيرد

  و  فرهنگي صبح ايران
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ه در راه آه
ــ ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

تبريز  در 
ــهرداري  ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ط را تقويت كني و 
ــراي ــي ش از لحاظ روح

ه كار نيايد 
شايد در آن مسائل فني خيلي ب

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 

خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان
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  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 
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كشيش ملعبه صهيونيست ها
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اصالحات با جريان سبز 

نابود مي شود

روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

4هشدار كارشناسان به دولتبراي گراني مايحتاج مردم

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

رمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
س امروز بسيار پ

اجال

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس فريقا و ايران داراي مش
آ

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
خ پرفراز و نشيب و سر

غني، تاري

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

ن، اعتقاد به 
و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنا

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

خيز و منابع 
ها، سرزمين هاي حاصل

احترام به ملت ها و انسان 

سترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 
گ

قرار كرده است. 
مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را بر

ــرادران تاريخي و  س كرده ايم كه ياران و ب
ــا ما همواره احس

ه قرار داريم. 
فرهنگي هستيم كه در يك جبه

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ك و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك كردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
ر با شعارها

با

ــنت الهي  ه و بنا بر س
ــبختان رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  م از آفريقايي، آس
ــتقل اع و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

ك ما نياز جهان به نظم 
احمدي نژاد افزود: احساس مشتر

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند   داد: آفريق
رئيس جمهور ادامه

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

وز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: امر

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش ريقا با درايت و هوش
بزرگان آف

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

 آفريقا در 
ت و با برپايي اتحاديه

آن و با تقويت همگرايي و وحد

ه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
سير بازيابي جايگا

م

ن قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 
اي

ن نيز با شناخت درست زمان 
 افزود: ايرا

مي كند. احمدي نژاد

ير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم نظ

ت خود زنده و 
با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگف

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ر افزود: از جان
ــو رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحاديه 

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

آفريقا و براي 
 خود را براي 

آماده است تا همه  تجربيات و توان

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

ر افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 
رئيس جمهو

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ه و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا شد

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ن قرار گرفته اس
ــاني آنا ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
ه ساير بازرسان آژانس اس

توهين ب

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

شتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 
سخناني گفته، ا

ده و او نيز 
است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد ش

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرده

د تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 
است و بايد وقت بگذار

ــر تصدي مدير كلي  ن آمانو و آقاي منتي بر س
هنگامي كه بي

، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بود

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

ن و آزادگان جهان خواست 
از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانا

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

آميز و كينه توزانه به 
ــن اقدام جنون   خود را از اي

و انزجار و نفرت

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 

قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

مزد گرفته ام
ماشين نويس هم كمتر دست

نقطه ثقل اسالم هراسي

ن آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 
اهانت جنو

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

س از پيروزي انقالب 
ــال هاي اخير و به ويژه پ س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 

شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

ار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استكب

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

ده بود در 
ه متبلور ش

كه در نماد وهابيت و القاعد

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

ف قرار داد.
هد

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

و در نيويورك 
ــكوك حمله به برج هاي دوقل مش

ر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني ب

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

د، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده بو

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

ل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 
اسالم تحمي

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

ي خود را به كساني دادند 
كه بسته شد و آنها جا

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس

گرفته اند:

ت روزافزون اقبال به اسالم در 
1-  مقابله با حرك

ه ويژه در جهان مسيحيت
كشورهاي غربي و ب

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

صر يا تركيه، بر ضرورت 
مسلمانان با حضور در م

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

ن نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 
كلينتو

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

م كرده و براي مقابله با 
ي خاورميانه اعال

كشورها

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

د متأثر از اين حركت باشد.
كريم مي توان

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

يز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آم

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

 عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
ــالم اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ي در مقابله با استكبار 
ــالم از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
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 آگهي مناقصه عمومي

(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8

نوبت دوم

آگهي مناقصه

 شماره 89/24

نوبت اول

رجوع به صفحه 15
شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي

 (سهامي خاص)

با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  

 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

ش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 
  گزار

رباره فعاليت هاي فني معمولي 
ــيار زياد د بس

ي در تناقض با 
فعاليت هاي صلح آميز هسته ا

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

ي كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 
كپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل

19

ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

مركز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را به 

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

 آپلود در مكان170 
   كشور ايران از لحاظ

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

ن از دو منبع عمده 
پهناي باند ورودي به ايرا

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

 با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگو

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

پتامبر گفت: اين اقدامي 
الروز واقعه 11 س

س

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

وده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محكوم ب

ت غيرمعقول و 
ــتيم كه چگونه اين حرك هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

زود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 
وي اف

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

 پروژه بودند. 
ي و در امريكا پشت سر اين

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

 را آغاز و 
ــتيزي ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ت پيامبر بود 
ــاحت حضر موهن نسبت به س

ت و غيرقابل قبول مورد 
ــ كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي كند و 

ت و ما شاهد 
توجه به سمت اسالم روزافزون اس

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود

ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق
م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 
اقدام ترى 

خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 
مطلب 

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر. 
ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  

وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 

فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ب ، درباره 
ــ ــا بيان اين مطل ت وگو با مهرب

گف

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

ش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 
بي

ه بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين شد

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

ى نيز در 
بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگر

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

در هر دو حالت اين موضوع بر 
تصريح كرد:« 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسك

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

ى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 
باشد.» بهمن

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس ن باره آزادس
راهكارها در اي

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس

پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع كننده 
اجرا شده در بخش مسك

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ى تأثير نبوده 
ــكن ب ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  ه تغيير نرخ س
خود دربار

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

ردد، عنوان 
به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گ

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

فتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواهد ا

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ك خانواده 
پزش

ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

 مقام معاون 
 دكتر محمد شريعتي،  قائم

س مركز 
بهداشتي وزير بهداشت و رئي

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 
 100

ر رفاه در 
ــكاري وزي به دليل عدم هم

ك خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

هرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 
در ش

محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت و 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ي در وزارت رف
ــ محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ور از آغاز س
ــ  به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

گزار و حركت جديدي براي 
مربوطه بر

 خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزشك

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

شاره كرد 
سوي وزراي بهداشت و رفاه ا

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

ها و معاونت برنامه ريزي و 
رفاه،  بيمه 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

ي گرفتار نشود،  ادامه 
خانواده روستاي

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

واده در روستاها در تأمين  پزشك و 
خان

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب
بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 

روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

ور بوده و 
ــر و درمان مح

اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  وعاً در پوش
ن

مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ن باره ادامه داد: 
ايجاد شوند.  وي در اي

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

 خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزشك

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

زير رفاه و 
وه بر وزير بهداشت،  و

آن عال

ــته و  ي از معاونان وي نقش برجس
يك

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم

 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي

(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 

شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

2 كتابفروشي تهران آغاز شد. 
و 00

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

ك هزار و 130 عنوان كتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 
كشور توزيع مي شود.»   وي ادام

رماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهريو

هار هزار و 
داد: «  كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چ

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

ت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 
پرورش گف

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس

درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

ا قرار گرفته است و آنان موظفند كه 
ار كتابفروشي ه

در اختي

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأكيد   

با كتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع كتب 

ريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم شه

رماه آغاز شده است.
از 15 شهريو

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

پتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 
در 11 س

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

، ديروز اعالم 
 بنابر گزارش ها

صليبي كرد و همان شخص

ا ورود كليسا به صحنه، 
كرده است كه اين جنگ صليبي ب

كامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس
ــيده ش مردم كش

ت و تعلقات ديني 
ــا ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را كه از اين جسارت 

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسالم 

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

ه سركردگي صهيونيسم 
روند طوالني مدت اسالم ستيزي ب

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

 قرار گرفته اند. 
برابر اسالم

ي و معنويت انسان و قرآن كتاب رحمت و 
اسالم، دين آزاد

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در كنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ك

ت بار مقابله كنند. 
پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفر

سران رژيم امريكا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه كنند. 

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

ن زير پا گذاشته شده است.
فلسطي

ير و زير شكنجه، 
دها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم اس

 ص

ل و آواره 
ده و ميليون ها معلو

هزاران كودك و زن ربوده ش

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  ه امروز آماج حمله نظام اس
مي دهد كه آنچ

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس م عزيز و ق
ــال ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

ي در مقابله با استكبار است و تظاهر 
صراحت ايران اسالم

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ت و هر آنچه 
ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند اس آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله كينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است كه امت 

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 

را پاره كنند. 

 و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآن

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش

خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

زدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 
م

ي در مورد مقدسات 
ــابه ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

ه ما، در نقطه 
ــت و درس قرآن ب اين نمايش ديوانه وار اس

قرار دارد. 
مقابل آن 

 امروز دولت امريكا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانان

گر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها ا

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد   ميليارد مس
ميداني آن را كه دل يك و نيم

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 
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 ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 
 

سعيدلو  شوكه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن
ــم  ــر معظ رهب

انقالب اسالمي 

ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 
قال ا

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 
اهانت جنون 

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ستور كار خود قرار داده 
ــتيزي را در د طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

 مبارزه با اسالم و قرآن 
زار تبليغاتي و عملياتي، به

وه و هزاران اب
ــي و با صدها ش

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

ت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 
د و با حرك

ش

اليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در ه

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
ــل جهان است   دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

ــش زدن قرآن استكباري نجات دهند    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي
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